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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Allmänt om verksamheten
MeSheWe konstituerades i december 2016 och registrerades i april 2017. Organisationen är en
ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening som arbetar rättighetsbaserat och tar avstamp i
alla människors lika värde. MeSheWe låter varje individ själv definiera sitt kön.
Vi arbetar internationellt och nationellt för att flickor och unga kvinnor, över etnicitet och
religionsbarriärer, ska ges möjlighet att bli aktiva och kreativa förändringsaktörer i det samhälle där
de bor och lever. Genom att stärka flickors självkänsla och ge dem kunskap och verktyg att förändra
sina liv tillsammans med andra, vill MeSheWe bidra till en värld som tar flickors perspektiv och
erfarenheter i beaktande.

Det är i de tidiga tonåren som en flickas framtid avgörs.
Vi vet vilken betydelse det har för ett lands samhällsförändring, att skapa möjligheter och utrymme
för flickor, en grupp som både i skolan, i hemmet och i civilsamhället ofta trängs undan och blir
osynliga. MeSheWe:s målgrupp är flickor cirka 12-18 år, därför att det är under de åren som en
kvinnas hela framtid avgörs. Det är då risken är som störst att flickan plockas ur skolan, gifts bort,
blir omskuren, blir gravid, utsätts för trafficking eller tvingas börja jobba.
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Förändringen ger ringar på vattnet, utbildade flickor kan skapa förändringar i samhällsmönstret och
bli förebilder som drar med sig och banar väg för andra flickor. Sådana förändringar går i arv.
Utbildning minskar fattigdom, ökar jämställdhet och föder entreprenörskap och kreativitet.
Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn. På relativt kort tid
sker stora förändringar.
MeSheWe:s kärnvärden är: interfaith för fredsbygge och systerskap, att driva och informera om en
rättighetsagenda för flickor och unga kvinnor och att utöka flickors ”civil space” genom användandet av kreativa metoder för träning i att skapa avtryck, en egen röst och självkänsla. MeSheWe
har grundats av mänskliga rättighets-och biståndsvetare, journalister och kommunikatörer, lärare
och folkrättsjurister som erfarit hur flickor och deras intressen ofta tystas ner eller trängs ut av andra
intressen. Det finns ofta en lucka mellan kvinno- och barnorganisationer. Detta är vi fast beslutna att
försöka förändra.

Kan vi förändra en flickas möjligheter så förändrar du också hennes blivande
barns framtidsutsikter. Förändringen går i arv!

MeSheWe har som ändamål:
• Att bryta patriarkala strukturer.
• Att bidra till att flickor och unga kvinnor får den röst och kraft som krävs för att de, både enskilt
och i grupp, ska kunna driva förändringsprocesser i civilsamhället som bidrar till öka jämställdhet
och i förlängningen jämlikhet.
• Att bidra till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna
bli framtidens ledare och förändringsaktörer.
• Skydd av barn (childprotection) inklusive förebyggande av genderbaserat våld, ska genomsyra
organisationen. Särskild hänsyn ska tas till möjligheter att informera unga kvinnors om deras
sexuella och reproduktiva rättigheter.
• Att initiera, stötta och driva ändamålsmässiga utvecklingsinsatser. Dessa kan fungera som
katalysator inom eller genom större sammanhang i civilsamhället.
• Att också arbeta med pojkar och män i deras roll som möjliggörare för jämställdhet.
• Att bedriva insamling samt opinions- och påverkansarbete i utvecklingsländer och Sverige
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Med flickors och unga kvinnors rättigheter i fokus,
arbetar MeSheWe för en jämställd och jämlik framtid.
MeSheWe och vårt syfte
”Educate a girl and she will change the world” är något vi tror på. Men utbildning är inte bara räkna
och skriva utan behövs på många områden, så som att bygga självkänsla för att lära sig att en flicka
också har ett liv värt att levas. Lära sig att en flicka också ska få utbilda sig och ta plats. Lära sig om
rätten att bestämma över sin kropp och om rätten att slippa våld.
Genom ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt bekräftar MeSheWe de många utmaningar som unga
kvinnor möter under sin uppväxt. Utmaningar som de tvingas kämpa med för att utöka sitt utrymme; i familjen, i sina samhällen, i det civila samhället och i sista hand i sina egna liv.
Genom att öppna upp flickornas kreativitet och medvetenhet om sina rättigheter, stödjer MeSheWe
tjejer i att ta kommando över sina egna liv och hitta vägarna framåt.
Flickor behöver avsevärt stärkas för att ta sin plats i civilsamhället, där det ofta bara finns plats för
pojkar. Flickor slutar skolan i förtid, blir bortgifta, blir könsstympade, blir utsatta för våld, hålls
hemma för hushållsarbete eller om de arbetar tjänar en bråkdel av en manslön. Många faller offer
för trafficking.
Kan MeSheWe då rädda flickor från barnäktenskap, trafficking eller osynliggörande?
Nej, MeSheWe kan dessvärre inte ensamma rädda dessa flickor – men med hjälp av bidrag och
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insamlade medel, samt vår samlade kunskap och erfarenhet, kan vi se till att det kommer stöd till de
som kan. MeSheWe samarbetar med lokala organisationer där arbetet sker på gräsrotsnivå för att
ändra attityder och öka flickors utrymme i det offentliga rummet i strävan efter ökad jämställdhet,
förändringar i samhällsmönstret. På så sätt uppnås långsiktiga resultat och bestående förändring.

Förändringen ger ringar på vattnet, utbildade flickor skapar förändringar i
samhällsmönstret och blir förebilder som drar med sig och banar väg för
andra flickor. Utbildning minskar fattigdom, ökar jämställdhet och föder
entreprenörskap och kreativitet. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn. På kort tid sker stora förändringar.

Om våra metoder
• Media
Vi ser media i alla former som en viktig väg för att ge röst åt tonåriga flickor och driva social
förändring, men också som en plats flickor måste förstå och kunna skydda sig. Att kunna tolka
och styra media är av största vikt för unga flickor idag, varför detta ingår i vårt arbete där det är
möjligt och relevant. Vi ser media som både ett mål och ett medel.

• Ledarskapsträning
Vi arbetar med små ”girl circles” eller ”moduler” där flickor får prova på att ta ledarskapsroller,
uttrycka sig och ”ta plats”. Modulerna utvecklas beroende på sammanhanget.

• Delaktighet
Flickorna ska själva vara delaktiga i att driva projekten och sammanhanget anger metoden.
Vi är övertygade om att varaktig förändring sker när människor agerar tillsammans för att
uppnå resultat.

• Agera & driva egna frågor
Vi stöttar flickor i att driva frågor mot makthavare, som till exempel att mobilisera mot
genusbaserat våld (GVB) eller att arbeta för fler kvinnliga politiker.
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Vi stödjer och samarbeta med;
• Nyskapande små organisationer
Vi stöttar organisationer som jobbar med tonårsflickor på nyskapande och intressanta sätt. Ett
sådant exempel är Girl Determined i Myanmar. Se sidan 18.

• Befintliga gräsrotsprojekt
Vi hittar projekt som drivs av och för flickor från en viss etnisk grupp som exempelvis rohingyas
i Rahkine (som till exempel Adolescent Rohingya Girls Rakhine Education & Empowerment
Program. Se sidan 16).

• Flickplattformar inom större NGO’s & CSO’s
Vi identifierar ”fickor” och plattformar inom större, befintliga organisationer där vi kan skapa en
plats för tonåriga flickor, och ge dem makt att påverka och ta plats. Ett exempel på det är Zinduka
Girls Empowerment Project, som ryms i en större verksamhet inom Pendo Amani Youth Organisation. Läs om detta på sidan 12. Det kan vara att finansiera ett projekt inom en stor NGO där
flickor själva driver kampanjer för att exempelvis få skolor att skapa säkra skolvägar för flickor.
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Styrelse och styrelsemöten – år 2019
MeSheWe leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är högsta beslutande organ och
har det yttersta ansvaret för verksamheten. MeSheWe:s styrelse arbetar helt ideellt.
Ordförande: Anna Widoff
Har lång erfarenhet av påverkans- och opinionsbildning inom organisationer i civilsamhället, av
genusfrågor och av kommunikationsarbete och bildjournalistik. Hon har jobbat med genusrättigheter och media i bl.a Myanmar. Ha en Master i Mänskliga Rättigheter från Uppsala
universitet. Medgrundare till MeSheWe.
Vice ordförande: Helena Thorfinn
Grundare till MeSheWe och författare till böckerna “Innan Floden Tar Oss” och “Den som går på
Tigerstigar” som behandlar två stora teman inom biståndet – Fattigdomsbekämpning och Mänskliga
Rättigheter. Helena har arbetat över tio år på Sida, men också på Rädda Barnen, för Unicef och
suttit i en rad styrelser i civilsamhället. Hon har jobbat med genderfrågan i Bangladesh, Myanmar
och Tanzania och USA.
Sekreterare: Magdalena Hasselquist
Har lång erfarenhet av organisations- och föreningsutveckling, påverkansarbete, mobilisering och
strategiska frågor bl.a inom Folkets Hus och Parker och Amnesti International.
Kassör: Erica Bäckman avgick pga nytt jobb i maj 2019. Interimskassör har därefter varit Eva-Britt
Nilsson, Ekonomigruppen Stockholm.
Magda Vogt
Gymnasielärare och frilansande kommunikatör och fotograf. Hon har en Master i pedagogiskt
arbete (Education). Bosatt i Myanmar (Burma) sedan hösten 2017.
Mia Hallenborg
Lärare med biståndskunnande och flera års erfarenhet av undervisning och engagemang i
civilsamhällesorganisationer i Myanmar. Flyttade i juni 2019 hem efter fem år i Myanmar (Burma).
Malin Arvidson
Sociolog och docent i socialt arbete, verksam vid Lunds Universitet. Forskar inom bland annat
internationell utveckling, civila samhället och dess organisationer.
Anders Jönsson
Lärare i Malmö.
Suppleanter:
Saba Wallace, Folkrättsjurist, har arbetat i Myanmar, i Geneve och i Pakistan och
Lotta Schwarz Interaktionsdesigner (webb, it, appar), foto, film/video produktion
Föreningsrevisor: Peter Stridh
Valberedning: Eunice Moon, Ann Persson och Hilde Selander
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Årsmöte och styrelsemöten
MeSheWe genomförde sin årsstämma den 28:e april, och i samband med den ett konstituerande
styrelsemöte. På årsstämman omvaldes Anna Widoff som ordförande. Inga nya ledamöter valdes in.
Två nya styrelsesuppleanter valdes, Saba Wallace och Lotta Schwarz. Både var tidigare adjungerade
till styrelsen. De tidigare suppleanterna Sophie Arnö och Bo Wollinger avgick. Styrelsen har under
2019 haft fyra ordinarie protokollförda styrelsemöten (varav ett innan årsmötet) – den 3/3, 16/6,
29/9 och 17/11. Dessutom har styrelsen haft två extrainsatta styrelsemöten, den 27/5 och 28/8.

Styrelsemöten har oftast skett i ett digitalt mötesrum/länk då tre ledamöter varit bosatta utomlands
och övriga i olika delar av Sverige. Detta sparar även pengar och miljö. Under 2019 har Magdalena
Vogt och Mia Hallenborg varit bosatta i Burma/ Myanmar. Mia flyttade hem i juni 2019. Helena
Thorfinn har varit bosatt i Washington DC. Övriga bor i Stockholm, Lund och Malmö. Utöver
styrelsemöten har ett vi haft regelbundna arbetsgruppsmöten.
Styrelsen har under året haft ett gott samarbete och ser positivt på organisationens framtid!
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Samarbeten och utvecklingsprojekt
Vi kan inte ensamma rädda flickor från osynliggörande, våld, barnäktenskap eller trafficking, men
vi kan samarbeta med de som kan. MeSheWe samarbetar med lokala organisationer där arbetet sker
på gräsrotsnivå för att ändra attityder, värderingar och därmed uppnå långsiktiga resultat.
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Våra projekt & samarbetspartners under 2019
Myanmar (Burma) är ett land vi kan väl, flera av oss har arbetat och bott där och vi har styrelsemedlemmar boende där. Det har gjort det naturligt för oss att satsa på samarbetes- och utvecklingsprojekt just där. Att hitta lämpliga samarbetsorganisationen och projekt som vi verkligen tror på och
vill satsa på också i andra länder, har inneburit mycket research, mejl, telefonsamtal och möten.
Vi har fortsatta detta arbete och under 2019
vände vi blickarna även mot Östafrika. Under
hösten genomförde vi ett projekt för flickor i
Kenya - vårt första projekt utanför Myanmar.
Under 2019 hade vi flera projekt i samarbetat
med lokala organisationer, varav två avslutades
och rapporterades innan 2019 års slut - Zinduka
Girls Empowerment Program i Kenya och Youth
SRHR Educator Training in Southern Shan State
i Myanmar (Burma). Ett projekt påbörjades
senhösten 2019 -Adolescent Rohingya Girls
Rakhine Education & Empowerment Program
som ska pågå till juni 2020.

Under hösten 2019 skulle vi även ha hunnit avsluta vårt förstödsprojekt ”Adolescent Girls’ Project”,
tillsammans med vår partnerorganisation Girl Determined (Colorful Girls). Beskedet från Forum
Syd/SIDA dröjde till slutet av november och vi blev därför tvungna att lägga detta projekt i januari
2020. Läs mer om MeSheWe:s partnerprojekt med Girl Determined på sidan 18.
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Projekt: ZINDUKA GIRLS EMPOWERMENT PROJECT
Samarbetsorganisation: PENDO AMANI YOUTH ORGANIZATION, KENYA

Med Pendo Amani Youth Organization (PAYO) som arbetar för att stärka unga genom bland annat
media-, musik- och sportträning, har MeSheWe under 2019 samarbetat med PAYO kring en serie
Zinduka-heldagar, där mer än 70 flickor mellan 12-24 år deltagit. Dessa dagar genomfördes i
november och december 2019. Fokus har legat på prevention av könsbaserat våld (GBV),
reproduktiv hälsa och riskbeteende, familjeplanering, att bygga positiva värderingar samt på
”lifeskills” och ledarskapsträning. Vi bidrar också med inköp av sanitetsprodukter för flickorna.
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Zinduka Girls Empowerment är ett program särskilt för flickor och unga kvinnor inom organisationen PAYO i Juja, 30 km norr om Nairobi i Kenya. Huvudsyftet med programmet är att försöka
råda bot på de allt för många tonårsgraviditeterna och för tidiga äktenskapen, vilka får flickor att
sluta skolan. Bristen på grundläggande utbildning försvårar avsevärt deras framtidsutsikter och
håller sedan både flickan och hennes blivande barn kvar i fattigdom. Men förutom att utbilda
flickorna i SRHR och familjeplanering så bygger också Zinduka Girls Empowerment programmet
självförtroende, utvecklar ledarskapsförmågor och förbättrar tjejernas sociala förmågor.
Programmet främjar också en hälsosam livsstil och en positiv inställning till livet, samt inte minst
viktigt - ger flickorna kunskaper om mänskliga rättigheter och fredsbyggande.

Med möjlighet för flickor att ta plats och ge säkra utrymmen för dem att lära sig, bidrar Zinduka
programmet därmed till FN’s globala utvecklingsmål (SDG), Agenda 2030, så som jämställdhet
mellan könen och kvinnors och flickors egenmakt (Mål 5), ett hälsosamt liv för alla (Mål 3) samt
inkluderande samhällen (Mål 16).

”There is no tool for development more effective than empowerment of
women” Kofi Annan
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Projekt: YOUTH SRHR EDUCATOR TRAINING,
SOUTHERN SHAN STATE
Samarbetsorganisation: STRONG FLOWERS SEXUALITY EDUCATION, MYANMAR

Organisationen Strong Flowers leds av Dr Thet Su Htwe, en muslimsk familjeläkare som driver en
interreligiös verksamhet i Yangon, Myanmar. Hon tar ett viktigt steg mot jämställdhet och tolerans
genom att i ett land där sex och samlevnad är tabubelagda ämnen, erbjuda alternativa idéer om
sexualitet och könsroller samt utbilda i kroppslig autonomi och rättigheter.

Strong Flowers uppdrag är att öka förståelsen för hälsosam sexualitet och främja jämställdhet
mellan kön genom att skapa kunskap och självmedvetenhet. De vill också låta ungdomar och andra
diskutera och utforska ämnen relaterade till sexualitet i en säker miljö.
MeSheWe har diskuterat möjliga projektsamarbeten med Dr Thet en längre tid och det känns därför
fantastiskt bra att vi under 2019 kunde gå in och finansiera ett helt projekt - ”Youth SRHR
Educator Training in Southern Shan State”.
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Projektet syfte är att unga kvinnor och män skall ges tre månaders utbildning i sexuell och
reproduktiv hälsa (SRHR) samt ledarskap, ”life skills”. Kunskaper som de sedan ska föra vidare till
sina hembyar där de ska sprida kunskap och utbilda tonårsflickor. I utbildningen ingår även träning i
genusnormer, genusroller och genusbaserat våld (GBV).

Projektet är både konkret och mätbart och har stora förutsättningar att med relativt små medel ge
flera hundra flickor i Shan State ny livsavgörande information om deras reproduktiva hälsa.
Kunskap som de troligtvis aldrig kunnat få på annat sätt och som kan vara avgörande för deras
framtid. Information om reproduktiv hälsa ökar också chansen att de stannar kvar i skolan och
utbildar sig. Vi har sagt det förr: Utbildning ökar jämställdhet, minskar fattigdom och föder
entreprenörskap och kreativitet. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar
utbildade barn, vilket kan skapa stora förändring på kort tid.
Strong Flowers projektplan, genomförande, administration, kommunikation och rapporteringen har
varit imponerande, och vi hoppas nu kunna fortsätta samarbetet genom att stödja deras viktiga
verksamhet med liknande projekt på andra platser i Myanmar. Vill vill finnas där vi tror vi behövs.
Bland annat finns vi därför i Myanmar (Burma) - ett land med ett skriande behov av freds- och
våldsfrämjande åtgärder. Dessutom råder det en sorglig brist på mänskliga rättigheter, jämställdhet
och demokrati.
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Projekt: ADOLESCENT ROHINGYA GIRLS RAKHINE EDUCATION &
EMPOWERMENT PROGRAM
Samarbetsorganisation: YOUTH ACTION FOR EDUCATION RAHKINE,
MYANMAR (BURMA)
Den etniska gruppen rohingyas har ofta kallats världens mest förföljda folkgrupp, och har av
myndigheterna i Myanmar fråntagits de flesta av sina mänskliga rättigheter. Sedan 1982 är de även
fråntagna sin rätt till medborgarskap. Sedan hösten 2017 har över 800 000 rohingyas drivits på flykt
från sina byar till flyktingläger i Bangladesh. Myanmar har kritiserats hårt av omvärlden och FN har
kallat förföljelserna och folkmordet av rohingyas i Rakhine under 2017 för ett skolexempel på
etnisk rensning.

Att ha Tanaka i ansiktet är vida utbrett i Myanmar och brukas av både flickor/kvinnor och pojkar/män i hela landet,
oberoende av etnisk- eller religiös tillhörighet.
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Young Action for Education Rakhine (YAER) är en gräsrotsorganisation i staten Rakhine i västra
Myanmar som drivs av rohingyas för rohingyas med fokus på att möjliggöra för unga rohingyas att
få skolundervisning. Barn från rohingyagruppen tvingas, under apartheid liknande förhållanden, gå i
särskilda klasser där de får ytterst lite, om ens någon, undervisning av de statsanställda lärarna.
Rohingyalärare är förbjudna att undervisa i skolorna och den lilla undervisning som ges är på
burmesiska eller rakhinespråket, något som många rohingyas inte talar. Som ett resultat härav,
tvingas rohingyaelever betala för extraundervisning utanför skolan. Något som många inte har råd
med. Flickor är särskilt drabbade, då dessutom sexuellt våld mot rohingyaflickor av ickerohingyaelever och lärare är vanligt förekommande i eller på väg till skolan.
Detta unika utbildningsprojekt kommer att stödja flickor från denna svårt diskriminerade grupp.
Genom projektet får rohingyaflickor möjlighet till den skolundervisning som de fråntagits på grund
av diskriminering och förföljelse. Projektet möjliggör att särskild undervisning ges av
rohingyalärare till flickor för att på det sättet ge dem en chans till utbildning och en framtida
försörjning. Samtidigt formar dessa flickor en särskild flickgrupp som träffas regelbundet för att
utbyta erfarenheter och diskutera problem och frågor som berör dem i egenskaper av tonåriga
flickor. Med syfte att också bygga egenvärde, självförtroende och kapacitet kommer gruppen att
vara ledd av en ung kvinna. Projektet är planerat att vara i sex månader - december 2019 till i början
på juni 2020.

• Zinduka projektet i Kenya
• Strong Flowers Youth SRHR Educator Training i Myanmar
• Adolescent Rohingya Girls Rakhine Education & Empowerment Program
har finansierats av MeSheWe genom donationerna från Västerstaden Foundation.

Stort TACK till Västerstaden Foundation som generöst och modigt stöttar vår verksamhet.
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Projekt: ADOLESCENT GIRL’S PROJECT
Samarbetsorganisation: GIRL DETERMINED, MYANMAR(BURMA)
(Forum Syd/Sida)
Efter årsskiftet 2020 genomfördes ett mycket
lyckat projekt som innefattade två veckor på
resande fot i Myanmar. Med på hela
projektresan var från MeSheWe:s styrelse,
Anna Widoff och Magda Vogt. Vi tror och
hoppas att detta ska vara början till ett
långsiktigt utvecklingsprojekt mellan
MeSheWe och Girl Determined , och som
kommer att göra skillnad för 1000-tals flickor i
Myanmar.
Så kom vi i partnerskap med Girl
Determined (Colorful Girls)
Vi backar bandet till januari 2019 då vi av
Forum Syd beviljades en projektansökan
tillsammans med en organisation i Myanmar
som vi planerat samarbeta med en längre tid.
När vi snart därefter fick vi veta att en kvinnlig
medarbetare offentligt anklagat grundaren och
vår kontaktperson för sexuella trakasserier
gjorde vi en egen efterforskning bland kontakter och andra organisationer i Yangon.
Vi kände därefter att ett fortsatt samarbete var
uteslutet och avbröt alla planer vi haft på
gemensamma projekt. Vi skrev en rapport,
presenterade den för Forum Syd och meddelade att vi drog tillbaka den beviljade
ansökan.
Forum Syd uppmuntrade oss att så snart så möjlig skicka in en ny ansökan med en ny partner. Vi
fick också klartecken att söka med en partner som inte var registrerad hos myndigheterna, något
som öppnade upp betydligt för mer intressanta samarbeten.
Girl Determined (Colorful Girls) i Myanmar/Burma
Vi kunde i februari påbörja diskussioner om blivande partnerskap med Girl Determined, i Myanmar
oftast kallade Colorful Girls, en organisation som uteslutande arbetar med tonåriga flickor
(adolescent girls) i Myanmar och vars arbete vi följt med stort intresse.
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De grundades redan 2010 och har visat fantastiska resultat. Girl Determined bygger unga flickors
självkänsla genom ledarskapsträning, sport och media och har sedan 2010 verksamhet i stora delar
av Myanmar med 5 lokala kontor från Kashin i norr till Dawai i söder. Deras kärna är studiecirklar,
så kallade Girl Circles, där flickorna får egen plats samtidigt som de tar upp ämnen de aldrig annars
fått beröra. Programmet innehåller också sport, oftast utomhusvolleyboll, något som inte anses
lämpligt för flickor och som de annars aldrig skulle få möjlighet till. Dessa “Colorful Girls circles”
och Sport sessions, pågår efter skolan, och är veckovis återkommande och strukturerade. De sträcker sig över två akademiska år. Girl Determined utbildar själv kvinnliga gruppledare från lokala
samhällen som ledare. Hittills har ca 10 000 flickor genomgått Colorful Girls- programmet och för
närvarande deltar över 3000 flickor i hela landet. De arbetar även i många internflyktingläger (IDPcamps) som på grund av inbördeskrigen finns i Myanmar, särskilt i de norra delarna. Girl Determined genomför också ett årligt sommarläger i ledarskap, en årlig flicka-konferens, friidrottsprogram för flickor och kampanjer, arrangerade och ledda av flickor, vilka ger tonåriga flickor
möjligheten att själva skapa argument för förändringar i frågor som direkt påverkar dem.
Forum Syd-ansökan
lämnades in i början
av april 2019 med
utlovat besked till
sommaren. Besked
om att ansökan
beviljats dröjde
dock till slutet av
november 2019,
vilket tvingade oss
ändra en del i
planeringen.

Under hösten arbetade vi i stället vidare med planering och förberedelser för projektresan i januari
2020. Efter årsskiftet 2020 genomfördes ett mycket lyckat projekt, som innefattade två veckor på
resande fot i Myanmar. Med på hela projektresan var från MeSheWe:s styrelse; Anna Widoff och
Magdalena Vogt. Vi tror och hoppas nu att detta ska leda till ett långsiktigt utvecklingsprojekt
mellan MeSheWe och Girl Determined , och som kommer att göra skillnad för 1000-tals flickor i
Myanmar.

Partnerskaps-projektet med Girl Determined i Myanmar är finansierat av Forum Syd (SIDA)
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Arbetet i Sverige
Organisationsutveckling
MeSheWe har under 2019 fortsatt arbetet med att få organisationen att stå på stabil grund i Sverige
för att vi ska kunna utvecklas och växa. Mycket arbete och tid här hemma har också under 2019
lagts på arbetsmetodik och möjligheter till finansiering. Vi har under året arbetat vidare på en
Theory of Change (förändringsteori), och på olika policy’s - ett pågående arbete i ständig
förändring. Mycket tid går åt till administrationsarbete, research och att få rutiner på plats som
underlättar verksamheten. För att effektivisera flödet och engagera fler av styrelsemedlemmarna i
det löpande arbetet har vi under året haft flera arbetsgrupper.
Concord Sverige.
I slutet av 2019 ansökte vi om medlemskap i Concord Sverige. Vi har varit tvungna att vänta tills vi
haft verksamhetsberättelser från två fulla verksamhetsår, men efter årsskiftet kommer vår medlemsansökan att beviljas. Concord Sverige är en medlemsorganisation för civilsamhällesorganisationer
och som samlar drygt 70 av Sveriges organisationer och som där ges en viktig plattform för samverkan samt möjlighet till gemensamt påverkansarbete och upprop, nätverkande i gemensamma
frågor, kapacitetsutveckling och kunskapsdelning. Vi ser framemot att bli en del av Concord
Sveriges plattform för ett starkare civilsamhälle - nationellt, regionalt och internationellt!

Hemsida
Arbetet med vår nya hemsida var intensivt under sommaren och hösten. Allt arbete gjordes ideellt
av styrelsen, mestadel av vår IT expert och interaktionsdesigner Lotta Schwarz och av ordförande
Anna Widoff. Vi har också turen att ha professionella bildjournalister/fotografer i styrelsen. Förutom på texter och design, lades mycket tid på tekniska lösningar för att exempelvis betalningsfunktioner för att medlemsskap, månadsgivare och donationer skulle fungera smidigt med automatiskt fortlöpande dragningar. Sidan skulle lanseras under hösten men av en rad anledningar,
däribland tekniska, tids- och verksamhetsmässiga, beslöt vi att skjuta på lanseringen till efter
årsskiftet 2019-2020. Då skulle vi också få med den ForumSyd/Sida finansierade projektresan med
vår samarbetsorganisation Girl Determined som skulle genomföras i Myanmar under januari 2020.
Samtidigt med lanseringen av hemsidan, ville vi göra en nysatsning av våra sociala medie-kanaler.
Hitintills har vi bara haft en facebook sida, med vi bör även starta ett Instagram konto och så småningom även ett Twitterkonto. Då det är hög arbetsbelastning på några i styrelsen, och vi inte har
anställda, har vi oroat oss för hur vi ska hinna sköta de löpande uppdateringarna av dessa konton. Vi
är ändå försiktigt optimistiska om att styrelsemedlemmar, praktikanter eller villiga medlemmar ska
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kunna hjälpa till. Via dessa kanaler hoppas vi få nya medlemmar och månadsgivare samt leda in
folk till hemsidan. Sidan öppnades i februari 2020, fick bra spridning, och tack vara det fick vi både
nya medlemmar och månadsgivare.
Donationer, Verksamhetsstöd och informations
Vi fick i december 2018, 100.000 kronor av Västerstaden Foundation. Dessa pengar har vi
öronmärkt till utvecklingsprojekt och 2019 gick det mesta in i samarbetsprojekt, se sid 12-17. Vi har
en dialog med Västerstaden Foundation och har lämnat en rapport till dem om vad vi använt deras
donation till. Vi hoppas på fortsatt stöd från Västerstaden under 2020. Vi har under 2019 inte haft
andra sponsorer, varken svenska eller utländska.
Den 15 september lämnade vi in en ansökning om verksamhetsstöd från Folke Bernadottes
Akademien (FBA). Sökt summa är totalt 289 000 kronor. Där ansökte vi bl.a. om medel till
informationsmaterial. Vi har ett behov av både tryckta folders och PR-material såsom tygväskor,
pins mm. Vi ser också nödvändigheten av en animerad kortfilm (ca 2 min.) för social medier som
förklarar ”flickfrågans” orsak och konsekvenser. Filmen skulle förmedla angelägenheten på
liknande sätt som ”The Clock is Ticking”. Vi ansökte även om pengar till produktionen av en
ca 15-20 minuter lång dokumentärfilm, gjord på plats i Myanmar och Kenya med våra lokala
partnerorganisationer. En film som både ska informera, inspirera till engagemang och öppna upp för
nya givare. En sådan film är tänkt för hemsida, ev. även youtube, samt för föreläsningar, givare och
sponsorer, event mm. Med erfarna fotografer i styrelsen bör vi ha tillräcklig ”in-house”-kapacitet att
filma denna själv, men behöver medel för produktionen dvs. utrustning, klippning, resor och omkostnader. Vi söker också för att hålla vår hemsida och social medie-kanaler uppdaterade, för
revisor, samt för att kunna anställa en verksamhetsledare på 50% i 10 månader.
Att ha bra informationsmaterial är hög prioritet för att belysa frågan om den verklighet av utsatthet,
våld och krossade drömmar som miljoner flickor lever i och den bortkastad samhällspotential som
blir resultatet när flickor fråntas rätten till jämställd skolgång, till sin egen kropp och till sin hälsa.
Med bra informationsmaterial kan vi få fler att förstår varför det är så viktigt - både för den enskilda
flickan OCH ur ett större demokrati- freds- och människorättsligt perspektiv. Vi tror att många vill
engagera sig och bli månadsgivare eller givare, vill vara med oss och göra skillnad.
Adressbyte
Under 2019 bytte organisationen adress från Furulund till Stockholm. Adressen är nu:
MeSheWe, Timmermansgatan 22, 118 55 Stockholm. Sätet är fortfarande i Lund.
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Konferenser, kapacitetsutveckling, nätverkande och möten
Under MeSheWe:s tredje verksamhetsår, har vi liksom tidigare fortsätt att medverkade på event och
arrangemang, konferenser, mässor och haft otaliga möten arrangemang gällande mänskliga
rättigheter och bistånd, utvecklingspolitik, genusrättvisa, organisationsutveckling etc. etc. Dessa har
ägt rum i Sverige, i Myanmar och i Washington DC, eller andra platser om möjlighet givits.
Förutom kapacitetsutveckling och research syftar detta till att nätverka med andra organisationer
och ”folk i branchen”, möta potentiella blivande samarbetspartners, gå på kurser och workshops,
representera MeSheWe som organisation, värva medlemmar och givare samt inte minst sprida
information om våra fokusfrågor.

MeSheWe’s representanter i Myanmar & USA
MeSheWe:s styrelseledamöter Magdalena Vogt och Mia Hallonborg har fortsatt varit boende i
Myanmar. De har båda varit en fantastisk tillgång för verksamheten, då det är ovärderlig att
kunna ha möten med intressanta lokala organisationer på plats, studera deras verksamhet,
metoder och resultat. De träffar ständigt nya människor och organisationer, dels för mer generell
info om CSO- läget och för tips om organisationer som kan vara intressanta för MeSheWe att
samarbeta med och/eller stödja. Mia Hallonborg flyttade under sommaren hem till Sverige efter
fem år i Yangon. Även Magdalena Hasselquist, sekreterare i MeSheWe, tillbringade hela januari
och februari 2019 i Myanmar. Primärt var resans syfte att för Folkets Hus och Parkers räkning
möta olika kvinnoorganisationer, men dessa möten gav även mycket lärdom och kontakter till
gagn för MeSheWe. Även vice ordförande Helena Thorfinn har bott utanför Sveriges under 2019,
nämligen i Washington DC, där hon bott, arbetat, nätverkat och fått spännande perspektiv från
många olika nyskapande organisationer och initiativ som riktar sig mot tonåriga flickor.

Stockholm Civil Society Days är en återkommande konferens som den 19 och 20 november 2019
fokuserade på civilsamhällets roll för att ingen ska lämnas utanför i arbetet med Agenda 2030.
Konferensen arrangerades av CONCORD Sverige och Sida och MeSheWe deltog och representerades av ordförande Anna Widoff. Under två fullspäckade dagar diskuterades nya sätt för civilsamhället att bli bättre på att inkludera fler i arbetet med att nå Globala målen för hållbar utveckling. På plats var svenska och internationella organisationer, beslutsfattare och tjänstepersoner från
UD och Sida. Expertpaneler och seminarier blandades med vittnesmål från engagerade människorättsförsvarare och aktivister från hela världen.
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Slutrapporten uppmanar organisationer i civilsamhället att bli bättre på att arbeta tillsammans.
Hur bygger vi en gemensam berättelse om det
civila samhället? Många av deltagarna tyckte inte
att organisationer i civilsamhället utmanar sig
själva tillräckligt för att verkligen arbeta med att
ingen ska lämnas utanför. Vad händer om vi lämnar
vår bekvämlighetszon för att hitta nya former av
partnerskap?
Ett genomgående ämne under Stockholm Civil Society
Days var att bli bättre på att söka partnerskap med
mindre lokala gräsrotsorganisationer, inte minst unga
civilsamhälles-intiativ. Utmaningen med det är att
sådana oftast inte har den ekonomiska och/eller
organisatoriska rustning som biståndsgivare som
Sida, Forum Syd, FBA, och andra kräver i form av
myndighets-registrering, kapacitet att rapportera,
bankkonton, lokala revisorer osv.

Vikten av lokala gräsrotsprojekt
Här ligger MeSheWe som organisation helt rätt med vårt syfte att samarbeta och stötta små
nyskapande organisationer och lokala gräsrotsprojekt, vilket vi också gjort under 2019 med
exempelvis Young Action for Education Rakhine (YAER) som är en liten gräsrotsorganisation i
staten Rakhine i västra Myanmar som drivs av rohingyas för rohingyas och där vi har ett projekt
som stöttar tonåriga flickor med utbildning, en egen plats och självförtroende- och kreativitetshöjande övningar. MeSheWe’s ordförande har under året haft flera möten med experter inom vissa
områden, eller personer på andra organisationer, där vi just diskuterat vikten av att gå direkt på de
små gräsrotsorganisationerna i sökande efter lokala samarbetspartners. Där gör vi mest nytta.
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Framtida utveckling 2020 - 2021
Organisations- och verksamhetsutveckling under 2020-21
För att MeSheWe ska klara av att utvecklas i den takt som vi har som målsättningen, ska vi nästa år
se över hur arbetsstrukturen i verksamheten kan förbättras ytterligare så att fler medlemmar engagerar sig i arbetsgrupper. Vi bör också i större utsträckning följa ett arbetsschema med avstämning,
deadlines och uppföljning. Att bygga upp en organisation är en utmaning. Det har varit slitsamt och
väldigt roligt. Vi känner starkt att MeSheWe har stor potential att växa betydligt inom loppet av ett
par år. Vi kommer därför försöka rekrytera kvalificerade personer till MeSheWe’s verksamhet. Tills
dess att vi får tillräckliga medel att anställa personal måste dessa arbeta ideellt eller som exempelvis
praktik. Vi känner att det börjar bli dags att ha ännu fler trådar ute parallellt och också för att få
igång egna pågående verksamheter, våga satsa större på vår egen ”in-house-kapacitet”, men
behöver då också få in mer medel.
Sociala Medier, webbsida, kampanjer och information
Hitintills har vi bara haft en facebook sida, med vi bör även starta ett Instagram konto och så
småningom även ett Twitter-konto. Då det är hög arbetsbelastning på några i styrelsen, och vi inte
har några anställda, har vi brist på arbetskraft som kan sköta den löpande uppdateringen av dessa
konton. Vi är däremot försiktigt optimistiska om att styrelsemedlemmar, praktikanter eller villiga
medlemmar ska kunna hjälpa till så att vi via sociala medier också kan få fler nya medlemmar och
månadsgivare. Vår hemsida lanserades först i februari 2020, och fick då bra spridning med både nya
medlemmar och månadsgivare till följd. Vi ska under 2021 fortsätta arbete med att hålla hemsidan
aktiv och uppdaterad, interagera mer på sociala medier samt göra en stor satsning på att nå ut med
vårt syfte och ändamål. Vi ska också satsa på informativa och engagerande insamlingskampanjer så
att vi kan nå ut med vår agenda och samtidigt få bättre ekonomi så att vi kan investera i nya
utvecklingsprojekt.
En informationsfolder ska också formges och tryckas för att underlätta medlems- och månadsgivarvärvning. Se stycke om Verksamhetsstöd och information på sid 21.
90-konto
Vi ska under 2020-21 ansöka om 90-konto. Det är mycket pappersarbete och tar tid, men måste
göras snarast då vi vill visa detta tydligt på vår hemsida och i våra social medier-kanaler. Våra
givare och medlemmar ska kunna känna sig helt trygga med att vi följer Svensk Insamlingsstiftelsers krav på att minst 75 % av insamlade medel går direkt till ändamålet. Vi har sedan starten
följt dessa regler trots att vi ännu inte haft 90-konto, och det är något vi alltid kommer att fortsätta
göra. Hitintills har vi snarare än 75 %, avsatt 100% av våra medel till att stödja våra lokala partnerorganisationer. Vi har hög moral i denna fråga, men trots att varenda krona gått direkt till våra
partnerprojekt för flickor är det viktigt att vi ansöker om 90-konto. Det tar tid men måste göras så
att vi tydligt visar vår hållning på hemsidan och i våra social medier-kanaler.
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Media & mediaträning
Att kunna tolka och styra media är av största vikt för unga flickor idag, varför detta ingår i vårt
arbete när det är möjligt och relevant. Som vi ser det är media både ett mål och ett medel.
Media i alla former är en viktig väg för att ge röst åt tonåriga flickor och driva social förändring.
Media, och kanske särskilt sociala medier, är också en plats flickor måste förstå, hantera och kunna
skydda sig inom. Många av oss har erfarenhet av att undervisa inom media och kommunikation och då oftast ur ett genusperspektiv. Nu ska vi jobba upp strategier och läroplaner för vår
mediaträning och också utveckla lärarplaner för mediaträning på fler nivåer och inom fler
mediaområden (bild, podd, radio, social medier osv).

Projekt för flickor i Sverige
Vi vill rikta blickarna mot möjligheten att starta upp projekt för flickor även i Sverige.
Vårt ändamål riktar sig också mot flickor här hemma. Så som att bidra till att flickor och unga
kvinnor får den röst och kraft som krävs för att de, både enskilt och i grupp, ska kunna driva
förändringsprocesser i civilsamhället som bidrar till ökad jämställdhet och i förlängningen jämlikhet. Och att bidra till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de verktyg de behöver för
att kunna bli framtidens ledare och förändringsaktörer. Hur, var och med vem vi ska arbeta med ska
vi utveckla planer och strategier för under de närmaste åren.
Organisationsmedlemskap, nätverk och kurser
Inom ramen för Concord Sverige kommer vi att fortsätta vårt påverkansarbete, nätverka med andra
svenska civilsamhällesorganisationer, engagera oss i arbetsgrupper där gemensamma mål finns och
vara med på konferenser för nya infallsvinklar, idéer och ny kompetens.
Förmodligen kommer vi att söka medlemskap i Forum Syd, samt kommer att gå deras kompetenshöjande kurser i den mån de är relevanta för oss.
MeSheWe varken medverkade eller närvarade på MR-dagar- i Lindköping 14-16 november, pga
hög arbetsbelastning hos styrelsen. Vi hoppas få ta igen detta 2020 då MR-dagarna hålls i Uppsala.
Verksamhetsstöd, informations- och kommunikations-projektbidrag
Vi behöver under 2020-21 på allvar planera för verksamhetsstöd. I september 2019 sökte vi ett
mindre (289 000) verksamhetsstöd från Folke Bernadottes Akademien (FBA). Oavsett om det
beviljas eller inte, bör vi se över hur vi för övrigt kan finansiera verksamheten.
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Vi har ännu inga givare förutom den donation som vi fått i december 2018 från Västerstaden
Foundation. De peng-arna har vi öronmärkt till projekt och vi behöver därför medel till organisationsutvecklingen i Sverige - administrativa kostnader, informationsmaterial, IT-kostnader mm.
Vår organisation börjar bli stabil och med det växer verksamheten. Det kommer inte att gå att driva
organisationen helt med ideella krafter och vi behöver så småningom anställa personal, alternativt
arvodera för nedlagt arbete.
Vi bör söka informationsprojekt-stöd från ForumSyd. Då ska vi först söka det mindre (max 100.000
kr) för att få lov att söka det större (över 100.000 kr). En arbetsgrupp kommer att ansvara för detta.
Vi kommer också att fortsätta söka verksamhetsstöd från Folke Bernadotte Akademien (FBA), då
detta söks endast för ett år i taget.
Vi planerar också titta närmare på om vi ska söka Svenska Institutets projektbidrag Creative Force,
som riktar sig mot mediaprojekt i vissa afrikanska länder. Vi har fört diskussioner med Pendo
Amani Youth Organization (PAYO), med vilka vi under året samarbetat i Zinduka Girls Empowerment Project, om att söka detta i partnerskap med dem. Vi ska även undersöka möjligheten att söka
andra bidrag så som från Penningstiftelsen, ACT Foundation Grant (Afrikanska kontinenten) m.fl.
Donationer, sponsorer och fundraising
Vi hoppas få fortsatta stöd från Västerstaden Foundation under kommande år, vilket har indikerats.
Under 2019 finansierade vi tre projekt med medel vi fått av Västerstaden (se sid 12-17).
Vi har under 2019 inte haft några sponsorer, varken svenska eller utländska. Vi måste försöka få
loss arbetskraft och tid till att realisera vår strävan att söka pengar till verksamheten både genom
stiftelser, företag och privata givare. Detta arbete måste intensifieras.
Medlemmar och månadsgivare

Under 2019 hade vi inga medlemmar utanför styrelsen. Vi har ansett att vi måste ha en hemsida på
plats innan vi kan uppmuntra till medlemskap via vår facebook-sida. Denna har därför använts
enbart för information och påverkan och inte till medlemsvärvning eller insamling. Vi har av
samma anledning också väntat med andra sociala medier-kanaler så som Instagram - och Twitterkonto. Hemsidan släpptes först i februari 2020, då vi också genast fick medlemmar och månadsgivare utanför styrelsen. Vi anser att medlemmar är basen för föreningens legitimitet. Utan medlemmar påverkas våra demokratiska, juridiska och finansiella hänsyn.
Vi strävar under de närmsta åren att öka både antalet medlemmar och antalet månadsgivare.
Styrelsearbetet
Inom styrelsen har vi diskuterat fördelarna med att ha fler ledamöter som är bosatta i Stockholmsregionen. De skulle då vara ett närmare stöd till ordföranden som finns där. Arbetet skulle gynnas av
att styrelsemedlemmar kunde ses oftare och på så sätt få ett mer aktivt och dynamiskt arbetsflöde.
Diskussioner har också förts om att flytta föreningens säte till Stockholm, vilket sedan juni 2019 är
postadressen.
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Etablerade kontakter med samarbetspartners för fortsatta eller nya samarbeten
och projekt
Kenya (och Östafrika)
• Pendo Amani Youth Organization (PAYO) - Zinduka Girls Empowerment Project. Se sid.14
• The Bonga-Mazungumzo Project - Adolescent girls empowerment, utbildning/stöd till Masaiflickor i Masai Mara.
• Mediaträning - Beroende på styrelsemedlemmar och dess erfarenhet, fokus-område och kapacitet
kommer vi att försöka ha mediaträning i Östafrika, eventuellt i samarbete med ex. FOJO. Möjliga
länder för detta är förutom Kenya också Tanzania, Rwanda, Zambia och Uganda
Myanmar (Burma)
Vi ämnar att samarbeta med våra lokala partner-organisationer i Myanmar samt förhoppningsvis de
vi samtalat med men ännu inte påbörjat något projekt tillsammans med.
Girl Determined (Colorful Girls) - vår samarbetspartner i Forum Syd projekten se sid.18.
Strong Flowers Sexuality Education - Dr. Thet Su Htwe (SRHR) Se sid.14
Young Action for Education Rakhine (YAER). Se sid.16
Thuma Collectives - kvinnligt fotograf- och berättarkollektiv. Genomför utställningar, genom
vilka de drar uppmärksamheten till frågor som ger unga kvinnors syn på politiska skeenden.
• Rainfall - ger bl.a. ut en feministisk tidning.
• Vaginamonologerna - Pjäs som spelas årligen i Yangon om kvinnors och flickors rätt till sina egna
kroppar och till sin sexualitet, mot våld mot kvinnor och bejakandet av rätten att välja sitt liv.
Också bra forum att göra vår organisation synligt för en stor publik i Myanmar.
•
•
•
•

Att det i Burma är vanligt förekommande med våldtäkt som ett krigsvapen, samt att
våld mot kvinnor inom familjen är vardag, är något som uppmärksammats av många
rättighetsorganisationer i landet. De kräver nu att militär straffrihet upphör.
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Årsbokslut
för

MESHEWE
802508-1053
Räkenskapsåret

2019
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MESHEWE
Org.nr. 802508-1053

Resultaträkning

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

1(4)

Not

19-01-01
-19-12-31

18-01-01
-18-12-31

2
3

2 400
0
2 400

5 500
100 500
106 000

4

-47 610
-47 610
-45 210

-3 724
-3 724
102 276

Resultat efter finansiella poster

-45 210

102 276

Resultat före skatt

-45 210

102 276

Årets resultat

-45 210

102 276

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
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MESHEWE
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Balansräkning

2(4)

Not

2019-12-31

2018-12-31

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

166 332
166 332
166 332

107 614
107 614
107 614

SUMMA TILLGÅNGAR

166 332

107 614

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
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Balansräkning
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Not

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

106 542
-45 210
61 332

4 266
102 276
106 542

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Uppslupna och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
105 000
105 000

1 073
-1
1 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

166 332

107 614
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4(4)

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om bokslut.

Not Nettoomsättningens fördelning
Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättning per rörelsegren
Medlemsavgifter

2019

2018

2 400
2 400

5 500
5 500

2019

2018

0
0

100 500
100 500

2019

2018

40 133
40 133

0
0

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Övriga erhållna bidrag

Not 4 Övriga rörelsekostnader

Varav lämnade bidrag
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Styrelsen 2019
Lund, 30 april 2020

Anna Widoff
Styrelseordförande

Helena Thorfinn
Vice ordförande

Eva-Britt Nilsson
Interimskassör

Anders Jönsson
Ledamot

Malin Arvidson
Ledamot

Magdalena Hasselquist
Sekreterare

Magdalena Vogd
Ledamot

Maria Hallenborg
Ledamot
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KONTAKT:
www.meshewe.org
facebook: me-she-we
email: info@meshewe.org

Upphovsrätten till material och foto i denna verksamhetsberättelse tillhör MeSheWe.
© Foto: Magdalena Vogt, Anna Widoff och Pendo Amani Youth Organization
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